
POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARM Pan Longm Slemmski

w SIERADZU prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„Longin Aleksy Siemiński

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego"
ul Kosodrzewiny 56 lokal nr 2 92-411 Łódź

miejsce wykonywania działalności: Wojtyszki 18
98-277 Brąszewice

ZA ZGODNOŚĆ
PIW Kz 4009/3402/04.3/2013 7 ORYGINAŁEM

Sieradz, dnia 12 sierpnia 2013

Decyzja Nr 366

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu, na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. póz. 267),
w związku z wnioskiem strony - Pana Longina Siemińskiego z dnia 25 lipca 2013r o uchylenie
decyzji nr 219/2013 z dnia 14 maja 2013r i informacją o wykonaniu przez niego wszystkich
obowiązków wynikających z tej decyzji, po przeprowadzeniu kontroli w schronisku kontroli w Hotelu
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice, w oparciu o protokoły kontroli
schroniska nr 8/2013z dnia 31 lipca 2013 oraz nr 9/2013z dnia 09.08.2013, potwierdzających
wykonanie obowiązków,

Postanawia

Uchylić wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu decyzję
Nr 219/2013 z dnia 14 maja 2013r.

Uzasadnienie.

W dniu 08 maja 2013r przeprowadzono kontrolę schroniska prowadzonego przez Pana
Longina Siemińskiego Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Wojtyszki 19, 98-277
Brąszewice, Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia działalności schroniskowej, zawartych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr
213, póz. 1342 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, póz. 1657, zwanym dalej
rozporządzeniem. Z kontroli został sporządzony protokół kontroli nr 4/2013. Na podstawie
protokołu wszczęte zostało postępowanie, które skutkowało wydaniem decyzji
administracyjnej nr 219 z dnia 14 maja 2013r, zakazującej przyjmowania nowych zwierząt do
schroniska do czasu usunięcia następujących uchybień:

1. Wyodrębnienia pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania karmy z
zapewnieniem zachowania łańcucha chłodniczego,

2. Zapewnienia wybiegów dla wszystkich psów przebywających w schronisku,
3. Zapewnienia zwierzętom znajdującym się w schronisku odpowiedniej karmy,
4. Wykonywania kwarantanny nowych zwierząt na terenie obiektu schroniska w Wojtyszkach,



5. Wykonania pomieszczeń na terenie tzw. boksów" X", zapewniających schronienie
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Termin usunięcia uchybień ustalono na dzień 30 czerwca 2013 r.

Od wydanej decyzji strona w dniu 17 maja 2013r (wpłynęło 23 maja 2013r) złożyła odwołanie
do Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem PLW w Sieradzu. Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Sieradzu, w wyniku samokontroli własnej decyzji, przeprowadzonej w trybie art.
132 Kodeksu postępowania administracyjnego nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania.
Odwołanie przekazano w dnu 28 maja2013r.
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi w dniu 01 lipca 2013r uchylił zaskarżoną decyzję nr
219 w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków i orzekł w tym zakresie, że termin usunięcia
uchybień upływa 19 lipca 2013r, w pozostałym zakresie utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Przeprowadzona prze inspektorów PIW Sieradz kontrola wykazała całkowite wykonanie części
obowiązków określonych w decyzji m 219 z 14 maja 2013r. Na podstawie protokołu nr7/2013 z dnia
23 lipca 2013r, potwierdzono wykonanie odpowiedniego pomieszczenia chłodniczego do
przechowywania karmy, zapewnieniem zachowania łańcucha chłodniczego, wykonano na terenie
boksów tzw. „X" zabudowania zapewniające schronienie zwierzętom przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, od 02 lipca stosowana była karma kupowana od producenta-
zatwierdzonego przez PLW w Tomaszowie Mazowieckim, WNI10168306. Dokonano również zmian
w procedurach karmienia, karma podawana w pojemnikach plastikowych, mytych i dezynfekowanych
u producenta karmy. Przedstawiono wykonany wybieg dla zwierząt tzw. „dwudziestek".
Stwierdzono jednak w części boksów zbyt duże zagęszczenie zwierząt, które miały zostać przeniesione
do nowych tzw. „dwudziestek". Ponadto pomieszczenia przewidziane do przeprowadzenia
kwarantanny dla nowych zwierząt zlokalizowano w bezpośrednio w otoczeniu zwierząt
przebywających w schronisku, nie przedstawiono procedur prowadzenia kwarantanny w schronisku.

W dniu 25 lipca 2013r strona Pan Longin Siemiński złożył do Powiateogo Lekarza Weterynarii
w Sieradzu infomację o wykonaniu wszystkich obowiązków nałożonych decyzją wraz z wnioskiem o
uchylenie wydanej decyzji.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniach 29-31 lipca przeprowadzono kontrolę
sprawdzającą wykonanie obowiązków. Wyniki kontroli zawarte są w protokole kontroli nr 8/2013z
dnia 31 lipca 2013. Załącznikami do protokołu kontroli są: decyzja zatwierdzająca zakład producenta
stosowanej karmy dla psów - WNI 10148303, specyfikacja dostarczanej karmy, procedura karmienia z
dnia 30.07.2013. W protokole stwierdzono dodatkowo potrzebę opracowania procedury
przeprowadzania kwarantanyy przyjmowanych do schroniska psów z uwzględnieniem zasad
bioasekuracji, przeszkolenia pracowników do opieki nad zwierzętami w trakcie kwarantanny oraz
przygotowania mat przed boksami kwarantanny. W dniach kontroli dokonano przeliczenia
powierzchni boksów tzw „X", „XF, „V", „VII" pod kątem ilości przebywających tam psów i
przypadających na pojedyncze psy powierzchni legowisk i wybiegów. W trakcie kontroli wskazano
pojedyncze boksy w których zagęszczenie zwierząt było zbyt duże i wymagało przeniesienia
niektórych zwierząt w sektorach „V" i „VII".

W dniach 06-09 sierpnia 2013r przeprowadzono kolejną kontrolę, której wyniki zostały zawarte
o protokole kontroli z dnia 09.08.2013 nr 9/2013. Załącznikiem do protokołu jest opracowana przez
schronisko „Procedura kwarantanny w schronisku" z dnia 05.08.2013r.
Preprowadzone kontrole potwierdziły wykonanie obowiązków nałożonych decyzją PLW w Sieradzu
nr z dnia 14 maja 2013r. Analiza danych z przeliczenia zwierząt pozwala stwierdzić, że wielkość
obsady w poszczegłnych boksach nie budzi zastrzeżeń i nie narusza również norm, wymienionych w
instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii
przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt. Wszystkie zwierzęta mają dostęp do wybiegów
o wystarczającej powierzchni.



Pouczenie
Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi za

pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu ul. Warneńczyka l, 98-200 Sieradz w
terminie 14 dni od daty doręczenia stosownie do art. 127 § l i 2 oraz art. 129 § l i 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

?(< Przewlocki

/podpis, imię nazwisko

oraz stanowisko służbowe osoby wydającej decyzję/

Otrzymuje:

l. Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

2. Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi

3. a/a




